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Inledning
Vi har arbetat fram en varumärkesplattform som ska:
Fungera som intern ledstjärna och inspiration.
Vara vägledande i vad vi gör och hur vi agerar.
Kunna översättas till kommunikation gentemot olika målgrupper.
När vi pratar om intern menar vi för alla som deltar Produktion2030:s
plattform benämnd P2030. Det är alla dessa som innefattas i ”vi”.
Produktion2030, ett av 17 strategiska innovationsprogram, ska
genom samverkan mellan industri, akademi och institut arbeta för
ökad produktion i Sverige.
Vår vision:
År 2030 är Sverige ett av världens främsta länder för hållbar
produktion. Sverige är också förstahandsvalet för utveckling
och produktion av avancerade varor och tjänster.

Cecilia Warrol, Programchef Produktion2030
cecilia.warrol@teknikforetagen.se
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Logotyp
Vår logotyp består av en symbol och en ordbild. Symbolen består
av tre sammanflätade cirklar som representerar industrin,
akademin och instituten.
Det finns två färgvarianter av vår logotyp. Valet av användning
beror på ytan där logotypen ska appliceras.
Logotypens proportioner får aldrig förändras.
Logotypen får inte användas i rubrik eller löpande text.
Logotypen kan placeras mot bildbakgrund om kontrasten är god.
Logotypen finns för nedladdning på produktion2030.se/mediabank

Varianter
Vår logotyp ska helst användas i färg. Om det inte är möjligt eller
om logotypen ska placeras på en bakgrund som inte framhäver
den tydligt används en förenklad vit eller svart variant.
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Frizon
Logotypen ska alltid placeras luftigt för att uppfattas så tydligt
som möjligt. Därför ska det alltid finnas en frizon runt om
logotypen där inga andra texter, bilder eller grafiska element
får placeras.
Frizonens storlek är ordbildens P:s höjd.

Storlek
Minsta tillåtna storlek vid återgivning av logotyp i tryck
är 40 mm:s bredd.

40 mm

Minsta tillåtna storlek vid återgivning av logotyp på skärm
är 150 pixlars bredd.
150 px
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Logoplattor – riktlinjer för huvudman,
grundare och sponsorer
Vid all kommunikation av Produktion2030
och dess projektresultat ska våra logoplattor
appliceras. I första hand ska den horisontella
uppställningen användas.
I andra hand kan plattorna presenteras vertikalt,
när inte tillräckligt utrymme på bredden finns.

LOGOPLATTOR – HORISONTELLT
HUVUDMAN:

Med stöd från:

GRUNDARE:

STRATEGISKA
INNOVATIONSPROGRAM

LOGOPLATTOR – VERTIKALT
HUVUDMAN:

Logoplattorna finns som original för tryckt
material och skärm, på svenska och engelska.
GRUNDARE:

Filerna kan laddas ner på produktion2030.se/
mediabank.

Med stöd från:
STRATEGISKA
INNOVATIONSPROGRAM

Korttexter
Om det av utrymmesskäl på till exempel tryckt
material inte är möjligt att applicera logo
plattorna ska det istället tydligt framgå i text
vilka huvudman, grundare och sponsorer är.

6 | VISUELL IDENTITE T

Typografi
Det är viktigt att vi använder rätt typografi vid rätt tillfälle, både
för igenkänning och för att typografin ska kunna återges korrekt
även när vi skickar iväg dokument till andra (som kanske inte har
våra huvudtypsnitt installerade).
I tryckta medier och på vår webb använder vi våra huvudtypsnitt
Open Sans och Droid Serif. Open Sans i rubriker, bullets,
bildtexter och ingresser samt Droid Serif i längre brödtexter.
I Officedokument och interna dokument använder vi istället
Calibri och Georgia då de finns installerade i alla datorer.

TYPOGRAFI FÖR TRYCK OCH WEBB
Open Sans Light

Droid Serif Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX YZ
Å ÄÖ123456789

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Open Sans Bold

Droid Serif Italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
YZÅ ÄÖ123456789

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Open Sans Extra Bold

Droid Serif Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVX
YZÅÄÖ 123456789

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
Å ÄÖ 123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
ÅÄÖ 123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
ÅÄÖ 123456789

TYPOGRAFI FÖR OFFICE-DOKUMENT
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Calibri Regular

Georgia Regular

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV X Y Z
Å ÄÖ 123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅ ÄÖ

Caibri Italic

Georgia Italic

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
ÅÄÖ 123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ

Calibri Bold

Georgia Bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
Å ÄÖ 123456789

abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
Å ÄÖ 123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
ÅÄÖ 123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
XYZÅ ÄÖ 123456789

Färger
Vårt färgsystem består av två blå färger
som är dominerande i vår kommunikation.
De två färgerna kan även användas i en
övertoning.

Ljusblå
PMS: 638
CMYK: 89, 0, 9, 0
RGB: 0, 175, 216

Mörklå
PMS: 3025
CMYK: 100, 27, 10, 56
RGB: 0, 81, 114

Övertoning
Mörkblå till ljusblå

Olika toner av svart används som
komplementfärger och ofta i typografi.
Lila och orange fungerar som accentfärger
när något ska highlightas.

Grå 20%
CMYK: 0, 0, 0, 20
RGB: 210, 210, 210

Orange
PMS: 158
CMYK: 0, 65, 100, 0
RGB: 227, 114, 34
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Grå 40%
CMYK: 0, 0, 0, 40
RGB: 170, 170, 170

Lila
PMS: 2755
CMYK: 97, 100, 0, 28
RGB: 33, 7, 106

Grå 60%
CMYK: 0, 0, 0, 60
RGB: 130, 130, 130

Grå 80%
CMYK: 0, 0, 0, 80
RGB: 90, 90, 90

Svart
CMYK: 0, 0, 0, K 100
RGB: 0, 0, 0

Grafiskt element
Vår symbol kan även användas på exempelvis framsidor som
ett grafisk element med bärande bilder och/eller våra färger i de
sammanflätade cirklarna.
Det grafiska elementet kan med fördel beskäras hårt och därmed
varieras oändligt.

Industri 4.0

Rapport 1|17

Välkommen
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Exempel på kommunikation
Här intill finner du olika exempel på kommunikation
i tryck och på skärm.
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Bildspråk
Bilderna som vi använder i vårt
material ska vara dokumenterande
från industrin, akademin och
instituten. Vi arbetar efter regeln
att ha med människor på
utvalda bilder.
Bilderna ska signalera att;
Vi arbetar strategiskt, ser framåt
och vågar välja nya vägar.
Vi utvecklar nya idéer och lyfter
aktivt fram goda exempel och
framsteg.
Vårt arbete präglas av en positiv
framtidsanda och energi.
Vi uppmuntrar och tar tillvara
idéer och initiativ.
Vi skapar nytta för svensk industri.
Genom lyhördhet, flexibilitet och
snabbhet fångar vi upp och svarar
på våra målgruppers behov.
Vi skapar innovationer för
produktionsområdet.
Därför samlar vi de skarpaste
hjärnorna som tillsammans
utvecklar smarta lösningar.
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Har du frågor om vår visuella identitet,
hör av dig till kommunikationsansvarig
på Produktion2030.

+46 8 782 08 00
info@produktion2030.se
produktion2030.se
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